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Kouvolan kaupunki 13.8.2018 

 

HAKEMUS 
Terveydensuojelulain (763/1994) 18 §:n mukainen talousvettä toimitta-
van laitoksen hyväksymishakemus 

Kouvolan kaupunki 
Ympäristöpalvelut 

Saapumispäivämäärä (viranomainen täyttää) 
 

Hyväksymishakemus koskee  toiminnan aloittamista  toiminnan olennaista muuttamista 

 toiminnassa olevaa laitosta  muuta, mitä      

Hakija täyttää soveltuvin osin 
1. Toimija  Toimijan nimi (rekisteriin merkitty) 

           
Y-tunnus (tai henkilötunnus) 
      

Osoite ja postitoimipaikka 
      

Kotikunta 
      

Puhelin 
       

Faksi 
      

Yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö 
      

Puhelin 
      

Sähköpostiosoite 
      

Laskutusosoite 
      

2. Laitos, jota 
hakemus koskee 
 

Talousvettä toimitavan laitoksen nimi  
      

Puhelin  
      

Yhteyshenkilö tai vastuuhenkilö 
      

Sähköpostiosoite 
      

Käyntiosoite ja postitoimipaikka  
      

Faksi  
      

Laitoksen toimittama kokonaisvesimäärä 
       m3/vuosi       m3/vrk, 
 

josta talousvedeksi (myös elintarvikekäyttöön tarkoitettu) 
       m3/vuosi       m3/vrk 

Käyttäjämäärä 
      henkilöä       kiinteistöä 

Vedenjakelualue 
         Karttaliite 

3. Arvioitu toimin-
nan aloittamis-
ajankohta 

Arvioitu aloittamisajankohta / toiminta on aloitettu  
 
    /    /        

4. Vedenottamot 
 

Raakavesilähde: 
 Pohjavesi 
 Tekopohjavesi 
 Pintavesi;  Järvivesi  Jokivesi 

Talousveden toimitus: 
 Suoraan kuluttajille    Tukkumyyntiä 
 Pakattua 
 Muuta, mitä?       

Vedenottamon sijainti 
  Karttaliite 

Raakavesilähde Vesioikeus on määrännyt suoja-alueen 
(päätösnumero ja päivämäärä) 

                  

                  

                  

5. Selvitys talous-
veden käsittely-
menetelmistä 

Vedenkäsittelylaitos Ei käsit-
telyä 

Alkalointi Desinfi-
ointi 

Suodatus Kemialli-
nen 
saostus 
ja selkey-
tys 

Maahan 
imeytys 

Muu käsittely, 
mikä 

                        

                        

                        

                        

 Selvitys käytetyistä kemikaaleista liitteenä
    
    
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Valvontayksikköön kuuluvat 

kunnat 
Ympäristöpalvelut 
PL 32 
45701 Kuusankoski 
ymparistopalvelut@kouvola.fi 

Tekniikka- ja ympäristötalo 
Valtakatu 33 
45700 Kuusankoski 
www.kouvola.fi /ymparistopalvelut 

020 615 11 
 
Faksi 
020 615 3467 

Kouvola 
Iitti 
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6. Vastaava hoita-
ja ja tiedot päte-
vyydestä 
 

Vastaavan hoitajan nimi    Ei nimetty 
      

Puhelin  
      

Sähköpostiosoite 
      

Koulutus 
      

Kokemus 
      

7. Valvontatutki-
musohjelma 

 Valvontatutkimusohjelma liitteenä 
Valvontatutkimusohjelman laatija Laatimispäivämäärä Valvontatutkimusohjelman vastuuhenkilö 
                   

8. Erityistilanteet Selvitys erityistilanteisiin varautumisesta    Erillinen liite 
      

22. Lisätiedot 
      

23. Päätös postite-
taan 

 Toimijalle 
 Kohteeseen 

Allekirjoitus ja  
nimen selvennys 

 
 
    /    20         

Hakemus on toimitettava liitteineen osoitteella  tai sähköisesti 
 Kouvolan kaupunki  ymparistopalvelut@kouvola.fi  
 Ympäristöpalvelut 
 PL 32, Valtakatu 33 
 45701 KUUSANKOSKI 

Viranomainen täyttää 
Saapunut (pvm)  _____/_____  20 ______ 

Hakemuksen 
tarkastus 

Hakemus on täytetty asian-
mukaisesti tarvittavine liittei-
neen  

 kyllä  ei 
 
_____/_____  20 ______ 
 
 
Tarkastajan allekirjoitus  

Asiakirjojen täydennyspyyntö 
lähetetty / annettu  
 
 
 
_____/_____  20 _____ 
 
 
Tarkastajan allekirjoitus  

Pyydetyt lisäasiakirjat on saatu 
 
 
 
 
_____/_____  20 ______ 
 
 
Tarkastajan allekirjoitus 

Toimipaikan tar-
kastus 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto hakemuksesta 
 

 Lausuntopyyntö lähetetty _____/_____  20 ______  Lausunto saapunut _____/_____  20 ______ 
 
    hakemuksessa on huomautettavaa  (lisätietoa liitteessä ) 

Aluehallintoviraston lausunto hakemuksesta 
 

 Lausuntopyyntö lähetetty _____/_____  20 ______  Lausunto saapunut _____/_____  20 ______ 
 
    hakemuksessa on huomautettavaa  (lisätietoa liitteessä ) 

Hakemus tiedoksi mahdollisille asianosaisten kuntien terveydensuojeluviranomaisille 

 lähetetty, päivämäärällä _____/_____  20 ______        (lisätietoa liitteessä ) 
 
Terveystarkastaja on tarkastanut laitoksen 
 (Tarkastuksesta laaditaan erillinen tarkastuskertomus)  
Toimipaikka on asianmukainen 
 

 kyllä  ei, kohteesta on annettu korjauskehotus 
 
_____/_____  20 ______ 
 
 
Tarkastajan allekirjoitus  

 Uusintatarkastus on suoritettu, korjaavat toimenpiteet on 
tehty ja kohde on asianmukainen 
 
 
_____/_____  20 ______ 
 
 
Tarkastajan allekirjoitus 

OHJEITA 
Talousvettä toimittavalla laitoksella tarkoitetaan laitosta, joka toimittaa vesijohtovettä tai pulloissa tai säiliöissä myytävää vettä talousvetenä 
käytettäväksi. Vesilaitos käsittää vedenottamot, vedenkäsittelylaitokset sekä jakeluverkon siihen liittyvine säiliöineen ja laitteineen. Vedenotta-
molla tarkoitetaan sellaista rakennetta tai laitetta, jolla otetaan pohja- tai pintavettä talousvetenä käytettäväksi. 
 
KOHTA 2 
Kunnan / kuntayhtymän alueella sijaitsevasta kustakin erillisestä vedenjakelulaitoksesta tehdään oma ilmoitus. 
Vedenjakelualue: alue, jolla sijaitseville kiinteistöille vettä toimitetaan. (kartta liitteeksi) 
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